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Tid 28/11/2019 kl. 17  

Sted Den Gamle Brugs 

Deltagere Lene Porup, Camilla Kjær Henningsen, Eigil Kaasgaard, Jørgen Norup,  

Thor Sørensen 

Afbud  

Mødeleder Lene Porup 

Referent Thor Sørensen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

3. Punkter til/fra Aalborg Kommune 

4. Nyt fra Formanden 

Konference Sundhedshus Hot or Not? 

Møde vedr. afdækning af interesse for idræts- og kulturcenter 

5. Økonomi 

6. Almennyttige tiltag/arrangementer 

Julehygge på Torvet 

Koncert 

7. Dato for GF 

8. Fondsansøgninger 

9. Kommunikation 

10.Eventuelt 

 

Næste møde:  
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Referat: 

1. Godkendt 

2. Godkendt  

3. Der er indsendt kommentar til lokalplan for Rødageren i forhold til nye områder 

med støj. I forlængelse af vores kommentarer vil vi indsende yderligere kommentar 

i forhold til støj. (Jørgen Norup). 

4. Camilla og Lene har været til møde i Fritidsforvaltningen, om haludvidelse og 

Idræts- og Kulturcenter. Deltagere var Fritidschefen, Erik Kristensen, Lone Larsen, 

Sten Kristensen, Lars Peter Frisk, Søren Ørgaard (Fritidskonsulent). Første etape på 

en udvidelse vil være et bevægelsesrum, en egentlig haludvidelse kommer først på 

tale, som en etape 2, med ukendt tidshorisont. 

Lene har været til konference, “Sundhedshus Hot or Not”, i den forbindelse blev 

Lene oplyst om borgernes sundhedstilstand i Storvorde-Sejlflod. Storvorde-Sejlflod 

stikker ud som et indsatsområde, inden for alle 4 “kramfaktorer” (kost, rygning, 

alkohol og motion). Der vil på denne baggrund være al mulig grund til at arbejde 

videre på byens faciliteter inden for forebyggelse og motion. 

5. Vi ønsker at overføre midler fra dette regnskabsår, til et arrangement med Steen 

Hildebrandt, som flyttes fra 2019 til 2020. ((Thor Skriver til Peter Pindstrup). 

Vi mangler at få overført midler som ved nedlæggelse af det gamle samråd, blev 

leveret til Flaglauget.  

6. Julehygge på torvet, blev afviklet med stor tilslutning. FDF deltog med succes i 

arrangementet. Stig Rantzau og hans ven Art, tryllede i Brugsen. Skolens band 

deltog også i arrangementet. 

Koncerten med Sylvester Larsen, i den gamle Brugs, blev afholdt 9. november, med 

fælles spisning inden koncerten. 

7. Vi planlægger GF i Samrådet, til afholdelse 26. februar 2020 

8. Intet. 
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9. Borgerforeningen har i forbindelse med 9280.dk fået etableret et betalingsmodul 

på hjemmesiden. 

Der har været møde i Sognegården, med deltagelse af menighedsråd, Flaglaug, 

Borgerforening, Centerråd og Samråd, som initiativ til øget samarbejde omkrig 

arrangementer og fælles kalender. 

10.Intet. 

 

3 

mailto:storvorde.sejlflod.samraad@gmail.com

